
 

EenVandaag in de klas 
De rebelse stad 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In de jaren zestig van de vorige eeuw zet de 
Provobeweging Amsterdam op stelten. Deze 
anarchistische beweging voert actie voor 
zaken die we nu heel normaal vinden, zoals 
vrijheid van meningsuiting en tegen 
milieuverontreiniging. Ze zijn tegen oorlog 
en materialisme en voor vrede en vrije 
liefde. In veel opzichten zijn hun ideeën nu 
nog steeds relevant. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis, maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Sociaal-culturele verandering – pluriforme 
samenleving – macht, gezag en bestuur – 
vrijheidsrechten 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
VWO: GS Tijdvak 10: Televisie en computer, 
Vaksubkern 49: De ontwikkeling van 
pluriforme en multiculturele 
samenlevingen. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over de Provobeweging, 
zoals: ‘Provo en de jaren zestig’. 
 
Antwoorden 
1 1965, 2 jaar. 2 Ze wilden de mentaliteit 
veranderen. 3 Omdat geen enkele 
Nederlandse krant zijn anti-rook 
advertentie wilde plaatsen. Nu is het 
andersom en mag er juist geen reclame 
voor roken gemaakt worden. 4a De mensen 
in machtsposities b Door de provo’s te 
arresteren en gevangen te zetten wegens 
verstoring van de openbare orde. 5a De 
politie trad tegen ze op door ze te 
arresteren en kort gevangen te zetten. b De 
medewerkers van Charlie Hebdo werden 
aangevallen door terroristen en vermoord.  
c Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Maak de zin af. 
De beweging Provo wordt opgericht in het 
jaar ____ en bestond ____ jaar. 
 

 
 

2 Volgens Luud Schimmelpenninck wil 
Provo geen macht uitoefenen. Wat willen ze 
wel bereiken met hun acties? 
 
3 Robert Jasper Grootveld is met zijn acties 
tegen roken zijn tijd ver vooruit, waaruit 
blijkt dat in het fragment waarin hij te zien 
is? 
 
4 Provo zet zich af tegen de autoriteit. 
a Wat bedoelen ze met de autoriteit? 
b Hoe reageert de ‘autoriteit’ op Provo? 

 
Verdiepingsvragen 
 
5 Auke Broersma vergelijkt Provo in 1960 
met Charlie Hebdo nu. 
a Wie treden er in de jaren zestig op tegen 
Provo en op welke manier? 
b Wie treden er in 2015 op tegen Charlie 
Hebdo en op welke manier? 
c Vind je dat Auke Broersma een terechte 
vergelijking maakt? Leg je antwoord uit. 
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http://www.schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-de-rebelse-stad
http://www.schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-provo-en-de-jaren-60/

